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รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
ในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย 

Instructional Model Based-on Communicative Language Teaching (CLT) in Teaching 
Thai Reading Comprehension to Malaysian Siamese Students 

 
นพเก้า ณ พัทลุง1 

 
บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการ
สอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติแก่ผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าว มี
กิจกรรม 4 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การพัฒนาเจตคติต่อการอ่าน ข้ันที่ 2 การเรียนรู้เนื้อหา ขั้นที่ 3 การน าเสนอผลงาน ขั้นที่ 4 
การประเมิน กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชาวมาเลเซียเช้ือสายไทย จากโรงเรียนสอนภาษาไทย วัดเทพชุมนุม (นาขา) จ านวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรม จ านวน 8 แผน แบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย จ านวน 30 ข้อ 
แบบวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย จ านวน 15 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ จ านวน 15 ข้อ การวิจัยเป็นแบบกลุ่ม
เดียวทดสอบก่อนและทดสอบหลงั สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน Wilcoxon Signed Ranks Test 
และผลการวิจัยพบว่า การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยและเจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย
หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนด้วยกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการสอน
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ความพึงพอใจของผู้เรียนชาว
มาเลเซีย เช้ือสายไทยหลังการเรียนด้วยกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  ในการ
สอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ อยู่ในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01  
 
ค าส าคัญ รูปแบบการเรียนการสอน, แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร, การอ่านเพื่อความเข้าใจ 
 
Abstract 
 This research aimed to study the use of instructional model based on CLT in teaching Thai 
reading comprehension to foreigners with Malaysian Siamese Students. The instructional model consisted 
of 4 activity stages: 1) attitude enhancement 2) learning content 3) presentation and 4) evaluation. The 
instruments were 1) 8 lesson plans 2) 30 items of reading comprehension test 3) 15 items of attitude scale 
on Thai reading and 4) 15 items of questionnaire on satisfaction. This research used one group pretest and 
post test design. The samples were 20 Malaysian Siamese students from Thai Language School at 
Thepchumnum (Naka) Temple. Mean, standard deviation and Wilcoxon signed ranks test were used in this 
research. The findings revealed that Malaysian Siamese students’ reading comprehension and attitude on 
Thai reading was significantly higher at the level of .01 after learning through the instructional model and 
the students’ satisfaction was significantly at the high level of .01 after learning through the model.  
 
Keywords: Instructional model, Communicative language teaching, Reading comprehension  
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บทน า 
 คนมาเลเซียเช้ือสายไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่
บริเวณรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซีย ซึ่งดินแดนเหล่านี้
เคยอยู่ภายใต้อาณาจักรไทยมาก่อน  แต่ด้วยเหตุผลทาง
การเมือง ไทยต้องเสียดินแดนรัฐเประให้อังกฤษ หลังจาก
อังกฤษได้มอบเอกราชคืนให้มาเลเซียในปี พุทธศักราช 
2500 และอังกฤษได้คืนดินแดนเหล่านี้ให้กับมาเลเซีย ส่งผล
ให้คนเช้ือสายไทยที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว เปลี่ยนมาถือ
สัญชาติมาเลเซีย มีลูกหลานสืบทอดเช้ือสายต่อเนื่องมา
จนถึ งปั จจุ บัน  ซึ่ งเรียกว่าชาวมาเล เซีย เช้ือสายไทย 
(Malaysian-Siamese People) หรือชาวสยาม (Siamese 
People)  
 มูลนิธิพระวิเชียรโมลี วัดชัยมงคล จังหวัดสงขลา 
ได้จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนภาษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมไทยส าหรับชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยในประเทศ
มาเลเซีย พุทธศักราช 2542 โดยจัดการเรียนการสอนนอก
เวลาราชการให้กับผู้เรียนชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยโดยไม่
จ ากัดอายุ หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียน 6 ปี แบ่งเป็น 3 ระดับ 
ระดับละ 2 ปีและในแต่ละปีการศึกษาจะมีเวลาเรียนทั้งสิ้น 
256 ช่ัวโมง เนื้อหาประกอบด้วย ชุดวิชาภาษาไทย ชุดวิชา
วัฒนธรรมไทยและชุดวิชาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ในชุดภาษาไทย
นั้นมุ่งให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ ในการใช้ภาษาไทยมี
ทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ตลอดจน
สามารถสื่อความหมายได้เป็นอย่างดี (มูลนิธ ิพระวิเชียรโมล,ี 
2542) 
 การอ่ าน เป็ นทั กษ ะที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ ใ ช้
กระบวนการทางปัญญาจากสัญลักษณ์ที่พิมพ์หรือเขียนไว้
เพื่อสร้างความหมายผ่านประสบการณ์เดิมของผู้อ่าน และ
การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นกระบวนการทางปัญญาที่
ซับซ้อนเพื่อท าความเข้าใจในสิ่งที่อ่าน ผู้อ่านต้องใช้ความคิด
ในขณะที่อ่าน จัดการกับค าศัพท์และความหมายของค า
เหล่านั้น และผู้อ่านต้องประยุกต์ความเข้าใจจากการอ่านใน
การสร้างองค์ความรู้ใหม่ในอนาคต (Horowitz. 2017)  
 แนวการสอนภาษ าเพื่ อการสื่ อส าร  (The 
Communicative Language Teaching : CLT) ซึ่งรู้จักกัน
ว่าเป็นแนวการสอนเพื่อการสื่อสารในการสอนภาษาต่างประเทศ
หรือภาษาที่สอง ซึ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างการสอน
และเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาโดยเรียนรู้ผ่าน การสื่อสาร
ที่แท้จริง นอกจากนั้นแนวการสอน แบบนี้ยังเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญและเน้นประสบการณ์การใช้ภาษาสื่อสารระหว่างกัน
ในชีวิตประจ าวัน กระบวนการสื่อสารเป็นสิ่งที่ส าคัญเสมือน
ผลผลิตทางภาษาศาสตร์  (Kern & Warschauer, 2000).  
 

ดังนั้นแนวทางนี้จะช่วยผู้เรียนในการสื่อสาร การเรียนรู้
ภาษาใหม่ที่ ง่ายขึ้น และสร้างความก้าวหน้าในการใช้
ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร  
 จากที่กล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา การ
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับ
ผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยที่นพเก้า ณ พัทลุงพัฒนาขึ้น 
(2561) ซึ่งรูปแบบ ดังกล่าวมีขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
ขั้นที่ 1 การพัฒนาเจตคติต่อการอ่าน ขั้นที่ 2 การเรียนรู้
เนื้อหาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ขั้นที่ 3 การ
น าเสนอผลงาน ขั้นที่ 4 การประเมินผลจากการวิจัยจะช่วย
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยและเจตคติต่อการ
อ่านภาษาไทยของผู้เรียนและเป็นการสร้างองค์ความรู้ ใน
การเรียนการสอนภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศต่อไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื่อศึกษาการใช้รูปแบบการเรียน การสอนตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติกับผู้เรียนชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทย ดังนี ้
  1. เพื่อเปรียบเทียบการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยของผู้เรียนชาวมาเลเซีย เชื้อสายไทยก่อนและหลัง
การเรียนด้วยกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวการสอนภาษา เพื่อการสื่อสารในการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  
   2. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติต่อ  การอ่าน
ภาษาไทยของผู้เรียนชาวมาเลเซีย เชื้อสายไทยก่อนและหลัง
การเรียนด้วยกิจกรรมตามรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวการสอนภาษา เพือ่การสื่อสารในการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  
   3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนชาว
มาเลเซียเช้ือสายไทยหลังการเรียนด้วยกิจกรรมตามรูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนว การสอนภาษาเพื่อการสื่อสารใน
การสอนอ่าน เพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  
  
วิธดี าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากร คือผู้เรียนชาวมาเลเซียเช้ือ
สายไทยในรัฐตอนเหนือของประเทศมาเลเซียระดับ 3 ปี 1 
จากโรงเรียนที่สังกัดมูลนิธิและศูนย์การสอนภาษาไทยพุทธ
ศาสนาและวัฒนธรรมในประเทศมาเลเซีย จ านวน 39 โรง 
ปีการศึกษา 2017  
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  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เรียนชาวมาเลเซีย
เชื้อสายไทยระดับ 3 ปี 1 จากโรงเรียนสอนภาษาไทยวัดเทพ
ชุมนุม (นาขา) รัฐเกดะห์ ปีการศึกษา 2017 จ านวน 20 คน
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
 2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
  2.1 แผนการจัดกิจกรรมตามรูปแบบการ
เรียนการสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อ การสื่อสารในการ
สอนอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ 
จ านวน 8 แผน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้มีขั้นตอน
การจัดกิจกรรม ดังนี้ ขั้นท่ี 1 การพัฒนาเจตคติต่อ การอ่าน 
ขั้นที่ 2 การเรียนรู้เนื้อหาตามแนวการสอนภาษาเพ่ือการ
สื่อสาร ขั้นที่ 3 การน าเสนอผลงาน ขั้นที่ 4 การประเมิน 
  2.2 แบบทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทย จ านวน 30 ข้อ  
  2.3 แบบวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย 
จ านวน 15 ข้อ  
  2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน 
จ านวน 15 ข้อ 
 3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 ทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย 
จ านวน 30 ข้อ และวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย จ านวน 
15 ข้อ 
   3.2 ด าเนินการจัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 
2560 โดยจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมที่พัฒนาขึ้น 
โดยจัดสัปดาห์ละ 2 กิจกรรมๆ ละ 2 ช่ัวโมง จ านวน 4 สัปดาห์ 
รวม 16 ช่ัวโมง 
   3.3 ทดสอบการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย 
จ านวน 30 ข้อ วัดเจตคติต่อ การอ่านภาษาไทย จ านวน 15 
ข้อและสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน จ านวน 15 ข้อ  
  4. การวิเคราะห์ข้อมูล  
   4.1 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
การทดสอบวัดการอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยก่อนและ
หลังการเรียน โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test 
   4.2 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
การวัดเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย ก่อนและหลังการเรียน 
โดยใช้ Wilcoxon Signed Ranks Test 
  4.3 เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนจาก
การสอบถามความพึงพอใจกับเกณฑ์ โดยใช้สูตร Wilcoxon 
Signed Ranks Test  
 
 
 
 
 

ผลการวิจัย 
 1. การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยของผู้เรียน
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยก่อนและหลังการเรียน 
ระยะเวลา  SD Z 
ก่อนเรียน 9.50 1.57 

3.93 
หลังเรียน 23.85 1.66 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางแสดงว่าการอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยของผู้เรียนชาวมาเลเซียเช้ือสายไทยหลังการเรียน 
( =23.85) (SD =1.66) สูงกว่าก่อนการเรียน  ( =9.50) 
(SD =1.57) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 2. เจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของผู้เรียนชาว
มาเลเซียเชื้อสายไทยก่อนและหลังการเรียน 
ระยะเวลา  SD Z 
ก่อนเรียน 2.59 0.38 

3.92 
หลังเรียน 3.67 0.23 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางแสดงว่าเจตคติต่อการอ่านภาษาไทย
ของผู้เรียนชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยหลังการเรียน ( =3.67) 
(SD =0.23) สู งกว่าก่ อนการเรียน  ( =2.59) (SD =0.38) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 3. ความพึงพอใจของผู้เรียนชาวมาเลเซีย เช้ือ
สายไทยหลังการเรียน 
ระยะเวลา  SD Z 
หลังเรียน 3.90 0.27 3.85 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากตารางแสดงว่าความพึงพอใจของผู้เรียนชาว
มาเลเซีย เชื้อสายไทยหลังการเรียน ( =3.90) (SD =0.27) 
อยู่ในระดับมากอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 
 
อภิปรายผล  
 1. การอ่านเพื่ อความเข้าใจภาษาไทยของ 
ผู้เรียนชาวมาเลเซียเช้ือสายไทย หลังการเรียนสูงกว่า ก่อน
การเรียน ทั้งนี้เนื่องจากการสอนภาษาอังกฤษเพื่อ การ
สื่อสารพัฒนาทักษะทางภาษาได้ (อุดม นวน. 2560) และ
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารใช้กลวิธีที่เน้น การสื่อสาร
ในบริบทใกล้ตัวของผู้เรียนท าให้การอ่านพัฒนาขึ้น (Ahmed 
and Rao.2012; Richard and Rodgers. 2015) สอดคล้องกับ 
 
 
 
 



วารสารวิทยาลยับัณฑติเอเซยี 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ปีท่ี 10 ฉบับท่ี 2 เมษายน – มิถุนายน 2563 

22 

งานวิจัยหลายเรื่อง เช่น Agussalim. (2016) ได้พัฒนาทักษะ
การอ่านของนักเรียนจากการใช้แนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสาร โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน พบว่า วงจรที่ 1 
ทักษะ การอ่านของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 71 วงจรที่ 2 
ทักษะการอ่านของนักเรียน มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85 ซึ่งหมายถึง 
มีทักษะการอ่านเพิ่มขึ้น และลออ วัชราคม (2560) ได้ศึกษา
พบว่าความเข้าใจ ในการอ่านของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
3 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ร่วมกับผังกราฟิกอย่างมีนัยส าคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01 
  นอกจากนั้นการใช้กระบวนการกลุ่มซึ่งเป็น
กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์ต่างๆ กับเพื่อนผู้เรียน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ผู้เรียนที่มีความสามารถในการอ่านในระดับดีได้ช่วยเหลือ
เพื่อนที่มีความสามารถต่ ากว่า ส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจเรื่องที่
อ่านได้ดีขึ้น ตามงานวิจัยของ จุติพร เวฬุวรรณ. (2563) 
ศึกษาพบว่าการจัดการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ (STAD) 
ประกอบแบบฝึกทักษะพัฒนาทักษะอ่านเขียนภาษาไทย  
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามที่ Bremer, Vaughn, Clapper, 
and Kim (2002) กล่าวว่าการเรียนรู้ร่วมกันเป็นวิธีที่ช่วย
พัฒนาการอ่านเพื่อความเข้าใจได้ สอดคล้องกับ Yonghong 
Gao. (2008) ได้ศึกษาพบว่าแนวการสอนภาษาเพื่อการ
สื่อสารที่มีการท างานกลุ่ม มีประสิทธิภาพส าหรับการสอน
ของครูและ การเรียนรู้ด้านการอ่านของผู้เรียน  
  2. เจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของ ผู้เรียนชาว
มาเลเซียเช้ือสายไทย หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 
ทั้งนี้เนื่องจาก แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการสอน
อ่าน มีสาระที่ส าคัญประการหนึ่งคือการใช้สื่อที่ใกล้ตัว
ผู้เรียนและผู้เรียนมักพบเห็นได้ในชีวิตประจ าวัน ท าให้
ผู้เรียนเข้าใจบทอ่านได้ง่ายขึ้นและส่งผลต่อเจตคติที่ดีต่อการ
อ่านด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ Agussalim. (2016) ได้พัฒนา
ทักษะการอ่านของนักเรียนจากการใช้แนวการสอนภาษา
เพื่อการสื่อสาร โดยใช้กระบวนการวิจัยในช้ันเรียน การ
ตอบสนองต่อการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารอยู่ในเชิงบวก 
และการใช้กระบวนการกลุ่มซึ่งเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และประสบการณ์ต่างๆ  
กับเพื่อน ช่วยให้เขาเข้าใจสิ่งท่ีอ่านมากยิ่งข้ึน 
  3. ความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้เนื่องจาก แนวการสอนภาษาเพื่อ การสื่อสาร เน้นการ
ใช้สื่อใกล้ตัวท าให้ผู้เรียนเข้าใจบทอ่านง่ายขึ้น และ ผู้เรียน
ได้ลงมือปฏิบัติและ ฝึกทักษะทางภาษาอยู่ตลอดเวลา ท าให้ 
ผู้เรียน ไม่เกิดความเบื่อหน่าย สอดคล้องกับ ลออ วัชราคม 
(2560) ได้ศึกษาพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ
สอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารร่วมกับ การใช้ผังกราฟิก
อยู่ในระดับมาก  

 
สรุปผลการวิจัย 
 การใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการสอนอ่านเพื่อความเข้าใจ
ภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
การสอนและเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาโดยเรียนรู้ผ่าน 
การสื่อสารที่แท้จริง นอกจากนั้นแนวการสอน แบบน้ียังเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญและเน้นประสบการณ์การใช้ภาษาสื่อสาร
ระหว่างกันในชีวิตประจ าวัน ช่วยให้ทราบว่ารูปแบบการ
เรียนการสอนดังกล่าวมีความเหมาะสมในการพัฒนาการ
อ่านภาษาไทยและ เจตคติต่อการอ่านภาษาไทยของผู้เรียน
ชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ข้อเสนอแนะการน าผลวิจัยไปใช้ 
   1.1 การน ารูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการสอนอ่านเพื่อความ
เข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติไปใช้ให้เกิดประสิทธิผล 
ผู้สอนต้องศึกษาองค์ประกอบของรูปแบบการเรียนการสอน 
อย่างรอบคอบ 
   1.2 การจัดกิจกรรมตามรูปแบบการเรียน
การสอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการสอน
อ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ  ใน
ขั้นตอนการจัดกลุ่ม ผู้สอนต้องจัดให้มีความหลากหลายของ
สมาชิก ในแต่ละกลุ่มตามความเหมาะสม เพื่อเน้นให้ผู้เรียน
ได้และเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือกัน 
 2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัย คร้ังต่อไป 
  2.1 การวิจัยครั้งนี้ได้ใช้รูปแบบการเรียนการ
สอนตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ในการสอนอ่าน
เพื่อความเข้าใจภาษาไทยส าหรับชาวต่างชาติ กับผู้เรียนชาว
มาเลเซีย ดังนั้นอาจใช้รูปแบบการเรียนการสอนอ่านส าหรับ
นักเรียนต่างชาติอื่นๆ 
  2.2 การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาตัวแปรตาม คือ 
การอ่านเพื่อความเข้าใจภาษาไทย เจตคติต่อ  การอ่าน
ภาษาไทย ความพึงพอใจ ดังนั้นควรศึกษาตัวแปรอื่นๆ จาก
การใช้รูปแบบการเรียนการสอน เช่น การฟัง การพูด  
การเขียน ฯลฯ  
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